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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia khususnya pada masalah pendidikan sangat 

mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya, yakni manusia yang beriman, mandiri, maju, cerdas, kreatif, 

terampil, bertanggung jawab, serta produktif. Berbagai upaya pendidikan 

telah dilakukan, diantaranya pengembangan dan penyempurnaan masalah 

kurikulum diindonesia yang telah dilakukan secara bertahap dan konsisten 

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan   dan 

tehnologi. 

Seorang guru merupakan kunci sukses dalam peningkatan sebuah 

mutu pendidikan yang dapat mengarahkan, mengatur, bertanggung jawab 

dan dapat menciptakan sebuah suasana yang mendorong seorang siswa 

untuk dapat melaksanakan kegiatan – kegiatan di dalam kelas. Sebuah 

upaya untuk dapat menunjang tugas tersebut sangat perlu adanya 

pemilihan metode sesuai  dengan tujuan dan  materi yang akan diajarkan 

oleh seorang guru sehingga akan berpengaruh terhadap cara belajar 

seorang siswa, yang mana setiap siswa mempunyai cara belajar yang 

berbeda – beda dengan siswa lainnya. 

Perubahan – perubahan kurikulum selama ini harus mendapatkan 

sebuah strategi pembelajaran yang baik. Walaupun berbagai upaya 

pembaruan telah dilakukan dalam hal sebuah pendekatan atau strategi 



pembelajaran dan disosialisasikan, pada kenyatannya dapat menunjukkan 

bahwa proses belajar mengajar  pendidikan ekonomi khususnya di MTs 

atau di sekolahan – sekolahan secara umum belum adanya perubahan  

masalah menggunakan  pola yang sejak dulu yaitu kegiatan belajar 

mengajar hanya terpusat pada seorang guru ( guru menjelaskan seorang 

siswa hanya mendengarkan, guru bertanya siswa menjawab dan 

sebagainya). 

 Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik hanya untuk melakukan  

D4 yaitu, datang – duduk – diam – dengar. Metode yang digunakan 

seorang guru atau yang disukai oleh guru hanya metode ceramah, siswa 

pasif jawaban benar diterima sedikit tanya jawab dan siswa mencatat 

papan tulis. Hasilnya siswa kurang mandiri, tidak mempunyai keberanian 

untuk mengemukakan pendapatnya sendiri, sehingga siswa kurang dapat 

berfikir secara kreatif. Padahal pelajaran ekonomi merupakan materi yang 

mudah dicerna hanya membutuhkan pengembangan wawasan dan 

penalaran secara luas sehingga di dalam pelajaran ekonomi tidak bersifat 

abstrak. 

Untuk dapat mengatasi masalah ini, sebuah usaha yang harus 

digunakan agar dapat membuat siswa lebih mudah dalam memahami dan 

menguasai sebuah perkembangan ekonomi secara langsung maka perlu 

adanya model pembelajaran yang tepat dan efektif. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD  



 

 

Adanya model pembelajaran tersebut sangat diharapkan dapat 

melibatkan seorang siswa secara aktif dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang telah 

diajarkan oleh guru. Selain itu dapat menambah rasa percaya diri peserta 

didik bahwa belajar ekonomi menyenangkan. Berbagai materi yang perlu 

adanya penalaran dan pengetahuan yang luas. Setelah menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD diharapkan siswa dapat menguasai 

pelajaran ekonomi yang disampaikan guru lebih cepat dan lebih mudah 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

Berkaitan dngan ini penulis mencoba mengadakan penelitian 

mengenai model pembelajaran yang mengambil judul “MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI TAHUN AJARAN 2007 / 2008  DI  MTs. N 

NOGOSARI, BOYOLALI”.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan tersebut dapat dikaji secara mendalam, maka 

masalah tersebut harus dibatasi karena kualitas penelitian tidak pada 

keluasaanya masalahnya, namun hanya terletak pada kedalaman 

pengkajian masalahnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

“Peneliti hanya meneliti prestasi belajar ekonomi yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan yang diajar dengan model 



pembelajaran konvensional pada pokok bahasan transaksi jual beli  

semester II  Kelas  VIII tahun ajaran 2007 / 2008 di MTs N Nogosari, 

Boyolali.” 

 

C. Perumusan Masalah 

Sebuah prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh banyak hal, 

baik yang berasal dari siswa maupun berasal dari diri siswa maupun yang 

berasal dari luar diri siswa. Salah satunya adalah model pembelajaran yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi yang telah diajarkan. 

Apabila model pembelajaran yang digunakan tepat maka siswa akan 

mudah memahami materi tersebut. Akan tetapi, bila model pembelajaran 

yang telah digunakan kurang tepat maka siswa akan merasa kesulitan 

dalam memahami materi tersebut. 

Berdasarkan uraian dan pembatasan masalah maka perumusan 

masalah yang muncul adalah “Apakah prestasi belajar siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada 

yang diajar dengan model pembelajaran Konvensional 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar dalam  

mata pelajaran  ekonomi siswa antara yang diajar dengan menggunakan 



 

 

model pembelajran Kooperatif Tipe  STAD  dan yang diajar dengan model 

pembelajaran konvensional. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

1. Manfaat Teoristis 

Dapat memberikan gambaran yang jelas tentang metode – 

metode yang digunakan oleh seorang guru sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa terutama dib idang ekonomi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dapat mengembangkan pola berpikirnya secara bebas 

sehingga bisa mengeluarkan kemampuannya untuk dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya dengan semaksimal mungkin. 

b. Bagi guru 

Memberikan masukan kepada seorang guru atau calon     

guru dalam menyusun strategi pembelajaran atau metode – 

metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan MTs. 

                       c. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman penulis didalam melakukan 

penelitian khususnya dalam pendidikan ekonomi sehingga dapat 

menambah wawasan dan cakrawala tentang pengetahuan, 



khususnya tentang pemilihan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap prestasi belajar ekonomi. 

 

E. Sistematika Penelitian 

BAB  I  PENDAHULUAN 

 Berisi latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian. 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

Berisi Prestasi belajar ekonomi, Pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, Pembelajaran konvensional, Transaksi jual beli. Kerangka 

berpikir, Hipotesis 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

Berisi Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Tempat dan 

Waktu Penelitian, Subyak Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, 

Uji coba Instrumen, Uji Istrumen, Tehnik  uji prasyarat Analisis, 

Metode Analisis. 

BAB  IV  HASIL PENELITIAN  

 Berisi Diskripsi Data, Uji Istrumen, Pengujian Prasyarat Analisis, 

Analisis Data dan, Pengujian Analisis, Pembahasan hasil  Analisis 

BAB   V  PENUTUP 

Berisi Kesimpulan, Implikasi, Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  




